ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 1505/2013/KHEJ

datum: 11. 1. 2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sp.Zn.: KHEJ 633/2013/kakr SO/3

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 7. 1. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 1. 2013, v níž se domáháte poskytnutí informací spočívající
v následujících otázkách:
1) Jakým způsobem se určuje výše dotace jednotlivým zařízením, která se přihlásila do Programu A v roce 2012?
Odpověď: K Vašemu dotazu uvádíme, že poskytovatelem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro poskytovatele
sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV). Krajský úřad se vyjadřuje k jednotlivým žádostem
o dotaci, a to především z pohledu potřebnosti sociální služby dle schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb (dále SPRSS) Jihočeského kraje na období 2011 – 2013.Při doporučení návrhu podpory krajským úřadem na
rok 2012, pro druh sociální služby – domovy se zvláštním režimem, byla individuálně posouzena každá žádost o dotaci,
byla zohledněna kapacita, nepřetržitý provoz zařízení a cílová skupina. Návrh podpory byl stanoven na lůžko/rok. Celková
výše dotace pro rok 2012 vycházela z disponibilních prostředků ze státního rozpočtu, určených k přerozdělení v rámci
dotačního řízení MPSV. Jihočeskému kraji byl ze strany MPSV přidělen takový objem finančních prostředků, který
nezohledňoval požadavek kraje vycházející ze SPRSS Jihočeského kraje a doporučení návrhu podpory pro poskytovatele
sociálních služeb. O konečné výši dotace poskytovatelům služeb rozhodovalo MPSV, způsob a postup stanovení reálných
návrhů dotace pro jednotlivé druhy sociálních služeb ze strany MPSV jsou zveřejněny na jejich webových stránkách.
2) Jaké očekáváte změny v tomto určování pro rok 2013 a také pro rok 2014?
Odpověď: Dotační řízení na rok 2013 je opět vyhlášeno MPSV v návaznosti na § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Proces, kdy se krajský úřad vyjadřuje k podaným žádostem s doporučením návrhu
dotace, zůstal zachován i v tomto roce s tím, že návrh podpory je koncipován s ohledem na lůžko/rok, při zohlednění potřeb
definovaných v SPRSS a specifik kraje. Konečná výše dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb je opět
determinována objemem finančních prostředků ze státního rozpočtu určených pro tuto oblast v roce 2013. V současné
době probíhá jednání s MPSV o potřebné výši finančních prostředků pro Jihočeský kraj.
Dle ustanovení § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se postupuje do
31. 12. 2013. Od roku 2014 se předpokládá nastavení nového systému financování sociálních služeb. Bližší informace
k přechodu financování na jednotlivé kraje nám však v současné době nejsou známy.
3) Jaké jsou možnosti Jihočeského kraje ovlivnit dotace v Programu B pro zařízení sídlící na jeho území?
Odpověď: Krajský úřad se v případě žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci programu podpory B
vyjadřuje k podpoře sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter a jejich potřebnosti. Předpokládáme,
že toto vyjádření by mělo být následně zohledněno při stanovení výše podpory ze strany MPSV.
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4) Jaké očekáváte změny v souvislosti s chystanou změnou legislativy v roce 2014?
Odpověď: Viz uváděné informace v bodě 2.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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